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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Vinter 2022 

 

Institution Social og Sundhedsskolen, Herning 

Uddannelse EUX Velfærd 

Fag og niveau Samfundsfag B 

Lærer(e) Terkel Tronier Jakobsen 

Hold 19saBux 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Individ og kultur 

Titel 2  

Titel 3  

Titel 4  

Titel 5  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

 

Titel 1 

 

Individ og kultur 

Indhold Kernestof: 

Malling, Søren mfl.: ”SamfNU B” (lærerplan 2017). Systimeibog: 

https://samfnub.systime.dk/: Kapitel 1 og kapitel 2  

 

Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen: ”Luk samfundet op!” (3. Udgave). Køben-

havn: Columbus, s. 53-62 

 

”Familien i det senmoderne samfund”: 

https://samfnuwebsite.systime.dk/fileadmin/filer/Tekster/Emne2/msk_t_ 

fam_senmod_samf.pdf (11-09-2018) 

 

Supplerende stof: 

”Er danske forældre storforbrugere af daginstitutioner”, 23-01-2017, 

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/flest-boern-daginstitutioner 

”Piger giver drenge stadigt flere karakterklø”, dr.dk, 23-01-2017 

”Globalt studie afslører en godt gemt hemmelighed: Piger er ikke kun bedst til sprog, 

men også til matamatik og naturfag” folkeskolen.dk, 26-08-2015 

”Indblik: Tingenes internet” (2016). Fra TV Midtvest: 

https://www.tvmidtvest.dk/nyheder/30-10-2016/1930/indblik-tingenes-internet  

”Risikosamfundet er stadig aktuel”, Politiken, 08-07-2006 

”Lad os gøre op med idealet om kernefamilie”, Politiken, 23-03-2016 

”16.290 skilsmisser: Sådan er de danske familier i tal”, Alt.dk, 02-03-2017 

”Hvilken familie! En pragmatisk version af idyllen”, fremtidsforskeren.dk, 10-09-2002 

Statistikker fra Samfundsstatistik 2017: 

- ”Familier fordelt på familietyper tabel 2.1” 

- ”Børn der opleverede et familieopbrud i 2015 tabel 2.6” 

 

 

 

YouTube klip (3:25): “Hofstede's 5 Cultural Dimensions visualized on a world map”: 

https://www.youtube.com/watch?v=U-XdlbgFxZo  

”Forskelle mellem danskere og nydanskere blæses ud af proportioner”, Politiken, 03-

06-2016  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Riksdagsvalet_i_Sverige_2018 (21-09-2018) 

”Bliver kaldt farlige i Sverige – men i Danmark ville deres politik være almindelig, 

https://samfnub.systime.dk/
https://samfnuwebsite.systime.dk/fileadmin/filer/Tekster/Emne2/msk_t_
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/flest-boern-daginstitutioner
https://www.tvmidtvest.dk/nyheder/30-10-2016/1930/indblik-tingenes-internet
https://www.youtube.com/watch?v=U-XdlbgFxZo
https://sv.wikipedia.org/wiki/Riksdagsvalet_i_Sverige_2018
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TV2.dk, 07-09-2018  

Statistik: ”Tabel 1.1: Vælgernes politiske dagsorden, 1971-2015 (pct. af samtlige 

svar)”. Fra https://www.altinget.dk/christiansborg/artikel/boguddrag-

folketingsvalget-2015-oproer-fra-udkanten 

Bilagsmaterialer til synopsisprojekt: 

”Socialdemokratiet vil tvinge børn med indvandrerbaggrund i vuggestue”, Berlingske, 

7.04.2017 

”Folketinget vedtager et tildækningsforbud”, Ritzau, 31. maj. 2018 

”Eksperter: Støjbergs integrationsydelse kan øge radikalisering”, Politiken, 18. AUG. 

2015   

”Tabel 3-1 Indvandrere og efterkommere 1980-2016”  

”Etniske danskeres og indvandreres forhold til udvalgte værdier”. Fra 

http://vbn.aau.dk/files/214457062/Pol_analyse.pdf 

Omfang 

 

Ca. 110 sider 

Særlige 

fokupunkter 

Identitetsdannelse og socialisering  

Social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder 

Danmark.  

Politisk meningsdannelse 

  

Identitetsdannelse og socialisering  

Anerkendelse (Honneth)  

Kapitaler (Bourdieu)  

Social arv  

Førmoderne, moderne og senmoderne samfundstyper, og socialkarakterer  

”Senmoderne” sociologer: Giddens, Beck, Bauman  

Sociologisk kulturforståelse  

Beskrivende og dynamisk kulturbegreb  

Hofstedes kulturdimensioner  

Mainstreamkultur, subkultur og modkultur  

Nation, national identitet, nationalisme og politisering  

Stamtavle- og tilvalgsstrategi  

Identitetsvalg: ren-, bindestregs- og kreolsk identitet  

Assimilation, segregation og pluralistisk integration  

Minoritetspolitikker: Fremmende, neutrale og afvisende  

Etnocentrisme, stereoryper og fordomme  

Kvantitativ og kvalitativ metode  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning  

Individuelt, par- og gruppearbejde 

Projektarbejdsform  

Skriftligt arbejde  

 

 

https://www.altinget.dk/christiansborg/artikel/boguddrag-folketingsvalget-2015-oproer-fra-udkanten
https://www.altinget.dk/christiansborg/artikel/boguddrag-folketingsvalget-2015-oproer-fra-udkanten
http://vbn.aau.dk/files/214457062/Pol_analyse.pdf

